RUŠENÍ NEMOCNIC – BOUŘE VE SKLENICI VODY

Někteří kolegové mě vyzvali, abychom změny v našich nemocnicích realizovali až po
komunálních volbách, které budou na podzim. Důvod je zřejmý. Kandidující politici vědí, že si
voliče mohou získat buď usilovnou a soustavnou prací, nebo tím, že občany vystraší sdělením
o rušení nemocnic v jejich městě. Usilovně jim pak dávají najevo, že oni tomu zabrání. Je to
velmi pohodlné, protože ve skutečnosti vědí, že žádná krajská nemocnice ani porodnice se v
našem kraji neruší. Jen na tom chtějí vydělat laciné politické body.

Nikdo mě však nepřinutí, abych změnu systému dobrovolně zastavil, protože tato změna se
odkládá už 17 let. Kvůli tomu je nemocnice Kroměříž v minusu přibližně 120 milionů korun,
ale její vnitřní dluh (tzn. investice do budov a zařízení) je daleko vyšší. Stav budov je zřejmý
na první pohled. Mnohalůžkové pokoje bez sociálního zázemí neodpovídají standardům
dnešní doby. Podobně nevyhovující stav je i v ostatních nemocnicích. Vše má společný
důvod. Nemocnice špatně hospodařily, a proto neměly peníze na rozvoj. Zlínská nemocnice
má dnes ztrátu 215 milionů korun, přesto že ji Zlínský kraj před dvěma lety zachraňoval
účetní operací ve výši 500 milionů korun. Nemocnice Vsetín má ztrátu přibližně 92 milionů
korun. Jediná nemocnice, která má dlouhodobě kladný výsledek, je Uherské Hradiště. Naším
cílem je optimalizovat nemocnice tak, aby si dobře zaplatily své zdravotníky a zároveň
investovaly do budov a zařízení. Krajské zdravotnictví musí být na co nejvyšší odborné
úrovni. Po změně ve vedení nemocnic se nám za osm měsíců podařilo dosáhnout toho, že
všechny nemocnice mají kladný výsledek hospodaření.

Změny, které čekají krajské zdravotnictví, budou popsány v návrhu koncepce rozvoje
nemocnic. Ta bude diskutována s odborníky v jednotlivých nemocnicích a pak projednána
23. dubna 2018 krajským zastupitelstvem. Každý člověk v našem kraji musí mít stejnou
kvalitní péči.
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